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Návod na obsluhu 

Lifeloc LifeGuard je elektronický tester alkoholu, ktorý je určený na meranie obsahu alkoholu 

v ľudskom dychu. Funguje na princípe elektrochemického senzora, ktorý zabezpečuje vysokú 

presnosť a dlhú životnosť prístroja. Pre zabezpečenie presnosti merania je veľmi dôležité, aby bol 

prístroj pravidelne kalibrovaný, ako je popísané v časti Kalibrácia tohto manuálu. 

 

Popis častí prístroja: 

Pohľad spredu 

1. Vymeniteľný násuvný náustok 

2. Zabudovaný sklápací náustok 

3. Displej 

4. Vypínač 

5. Tlačidlo výberu 

6. Kryt batérie 

7. Miesto uchytenia šnúrky na ruku 
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Príprava na použitie 

Vloženie batérie 

Prístroj Lifeloc LifeGuard využíva na napájanie štandardnú 9-voltovú alkalickú batériu (je súčasťou 

balenia). Pre jej vloženie do prístroja odsuňte kryt na spodnej strane tak, že naň mierne zatlačíte 

a vysuniete ho smerom dozadu. Pri inštalácii batérie dbajte na dodržanie správnej polarity (je 

vyznačená na držiaku batérie). Následne kryt opätovne zatvorte. 

 

Zásady používania 

1. Po požití alkoholu vždy počkajte aspoň 15  minút, kým urobíte skúšku dychu. Prístroj využíva 

vysoko citlivý elektrochemický senzor. V prípade, že ho použijete tesne po pití alkoholu, 

výsledok skúšky nebude správny a senzor sa môže rozladiť, prípadne poškodiť. Poškodenie 

senzora môže spôsobiť aj vdýchnutie dymu do prístroja. 

2. Vyhnite sa meraniu v silnom vetre, v nevetranej miestnosti s cigaretovým dymom alebo v 

miestnostiach so silnými výparmi alkoholu alebo iných látok. Do prístroja nefúkajte jedlo ani 

tekutiny. 

3. Ak sa na displeji zobrazuje ikona výmeny batérie, je potrebné batériu čo najskôr vymeniť. 

4. Doporučená teplota skladovania prístroja je 0 – 50 °C. 

5. Tento prístroj je s ohľadom na platnú slovenskú legislatívu orientačným meradlom alkoholu. 

Nie je možné ho použiť na dokazovanie a z merania vyvodzovať napr. pracovno-právne 

dôsledky. 

6. Prístroj doporučujeme kalibrovať po 6 mesiacoch. Pre bližšie informácie pozri časť Kalibrácia 

tohto návodu. 

7. Servis prístroja môže vykonávať iba autorizovaný personál. V prípade potreby servisu 

kontaktujte svojho predajcu. 

8. Ak prístroj dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batériu. Zabránite tak poškodeniu prístroja 

v prípade vytečenia kyseliny z batérie. 
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Technické špecifikácie 

 

Senzor    Elektrochemický 

Presnosť   +/- 5% 

Jednotky zobrazenia výsledku promile (‰) alkoholu v krvi 

Batéria    1 x 9V alkalická 

Životnosť batérie  cca. 1 200 meraní 

Rozsah merania  0,0 – 4,0 ‰ 

Prevádzková teplota  0 až +50 °C 

Teplota skladovania  0 až +50 °C 

Displej    Grafický s vysokým rozlíšením 

Rozmery   63,5 x 127 x 31,7 mm (š x v x h) 

Hmotnosť   142 gramov spolu s batériou 

Kalibrácia   každých 6 mesiacov 

Použitie prístroja 

 

Spolupráca s grafickým rozhraním prístroja 

Grafické inštrukcie Dôvod zobrazenia / Potrebná reakcia užívateľa 

 Pripravený na meranie / Začnite fúkať do prístroja 

 Nízka kapacita batérie / Vymeňte batériu 

 Senzor nie je pripravený / Čakajte 

Vnútorná teplota senzora je mimo potrebného rozsahu / Čakajte na zahriatie 

senzora 

Dátum vyžadovanej kalibrácie / Odovzdajte prístroj predajcovi na kalibráciu. 

Toto hlásenie sa zobrazuje 35 dní pred dátumom vyžadovanej kalibrácie. Informácie o 

potrebnom postupe nájdete v sekcii Kalibrácia tohto návodu. 

Nedostatočný objem vydýchnutého vzduchu / Fúkajte znova počas minimálne 

4 sekúnd. 

Toto hlásenie sa zobrazí, ak bol objem vydýchnutého vzduchu menej ako 1 liter. 

Nedostatočná doba fúkania / Fúkajte znova počas minimálne 4 sekúnd. 

Toto hlásenie sa zobrazí, ak ste do prístroja nefúkali počas minimálne 4 sekúnd. 

Vdychovanie vzduchu / Skúste fúkať znova, nevdychujte počas merania vzduch 

späť. 

Elektronická interferencia / Presuňte sa na iné miesto a meranie opakujte. 

Hlásenie sa zobrazí vtedy, ak je v okolí prístroja silné pole rušiace jeho elektroniku. 

Alkohol v ústach / Počkajte po vypití alkoholo minimálne 15 minút pred 

testovaním. 

Kondenzácia v prístroji / Počkajte pred ďalším meraním aspoň 30 minút. 

Zistenie chyby prístroja / Kontaktujte predajcu, prístroj bude možno vyžadovať 

servis. 

Mimo rozsah prístroja / Koncentrácia alkoholu v dychu testovanej osoby je 

vyššia ako koncentrácia zodpovedajúca 4,00 ‰ alkoholu v krvi. 

Meranie koncentrácie alkoholu krok za krokom 
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1. Zapnite prístroj stlačením vypínača. Prístroj urobí vnútorný test a následne zobrazí ikonu 

„Ready“ 

2. Pre zabezpečenie maximálneho pohodlia je možné s prístrojom merať obsah alkoholu 

v dychu dvoma rôznymi spôsobmi v závislosti na okolnostiach. 

i. Meranie pomocou vstavaného výklopného náustku 

Tento náustok tvorí súčasť prístroja. Pre potreby čistenia je možné ho z prístroja 

odobrať a po vyčistení ho doň naspäť vsunúť. Tento náustok nikdy nezahadzujte, je 

potrebný pri každom meraní, aj pri meraniach s použitím vymeniteľných náustkov. 

Meranie iba pomocou tohto náustku je určené pre viacnásobné použitie jednou 

osobou. 

Ak sa tento náustok znečistí zvyškami jedla, prachom alebo inou nečistotou, musí byť 

vyčistený, aby sa zabránilo kontaminácii vnútorného potrubia a senzora. Za týmto 

účelom nikdy neponárajte samotný prístroj do vody. Vstavaný náustok vyklopte do 

45 – stupňového uhla a odoberte ho vytiahnutím smerom von.  

 
Náustok vyčistite vlažnou vodou s použitím čistiaceho prostriedku na riad. Po 

riadnom vysušení ho opät nasuňte do prístroja. V prípade straty tohto náustku 

kontaktujte svojho dodávateľa. 

 

ii. Meranie pomocou vymeniteľných násuvných náustkov 

Tieto náustky sú na jedno použitie. Využívajú sa v prípade testovania viacerých osôb. 

Pre použitie takéhoto náustku najprv vyklopte vstavaný náustok a následne naň 

jednorazový náustok nasuňte. 

3. Minimálne počas 15 minút pred meraním nejedzte, nepite ani nefajčite. V opačnom prípade 

môže byť meranie nepresné. 

4. Zhlboka sa nadýchnite a rovnomerne fúkajte do prístroja počas aspoň 4 sekúnd. Ak fúkate 

správne, prístroj bude vydávať rovnomerný tón. 

V prípade, ak budete fúkať  menej ako štyri sekundy, prístroj ukáže “Fúkajte dlhšie“.  Je 

potrebné fúkať znova. 

Počas fúkania prístroj zobrazuje na grafe objem vydychovaného vzduchu. Po dosiahnutí 

dostatočného objemu začne automaticky meranie. Po úspešnom meraní prístroj zobrazí graf 

priebehu hodnôt zachytených senzorom, zatiaľ čo vyhodnocuje výsledok.  

5. Ihneď po negatívnom teste alebo 5-10 sekúnd po pozitívnom teste prístroj zobrazí výsledok 

merania.  

6. Výsledok posledného merania si môžete opätovne kedykoľvek zobraziť jednorazovým 

stlačením tlačidla výberu. 
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7. Prístroj uchováva v pamäti posledné tri merania. Zobrazíte ich tak, že dvakrát stlačíte tlačidlo 

výberu. Takto môžete jednoducho priebežne sledovať, či Váš obsah alkoholu v dychu (resp. 

v krvi) klesá alebo stúpa. 

8. Prístroj zároveň ráta celkový počet vykonaných meraní v pravom hornom rohu displeja. 

9. Prístroj sa sám vypne po 2 minútach nečinnosti. Ak ho chcete vypnúť ihneď, podržte vypínač 

na 3 sekundy. 

 

Tento prístroj je s ohľadom na platnú slovenskú legislatívu orientačným meradlom alkoholu. Nie je 

možné ho použiť na dokazovanie a z merania vyvodzovať napr. pracovno-právne dôsledky. 

 

 

Kalibrácia 

Aby alkohol tester fungoval spoľahlivo a presne, kalibrujte ho v pravidelných šesťmesačných 

rozostupoch.  Dodržanie kalibračných intervalov je podmienkou trvania záruky.  

 

Pre kalibráciu prístroja kontaktujte predajcu: 

VLan s.r.o., prevádzka Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín 
Tel: 032/381 00 75, e-mail: objednavky@tester.sk 

 

Starostlivosť o prístroj 

K prístroju používajte výhradne originálne príslušenstvo. 

Nenamáčajte prístroj do tekutín a predíďte namočeniu konektorov. Na čistenie prístroja nepoužívajte 

prostriedky obsahujúce pevné častice (napr. tekuté piesky). 

Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti doporučujeme každých 30 dní vykonať aspoň 2-3 merania. To 

zabráni senzoru „vyschnúť“ počas dlhých období nečinnosti. 

V prípade potreby servisného zásahu vrátane prípadu zobrazenia ikony Needs Service je potrebnbé 

kontaktovať predajcu: 

VLan s.r.o., prevádzka Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín 
Tel: 032/381 00 75, e-mail: objednavky@tester.sk 

 

 

Záruka 

Záručná doba je 24 mesiacov. Preberáme záruku za správnu činnosť výrobku v súlade s normou 

výrobcu a všetky závady v činnosti, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty, bezplatne opravíme. Na 

základe tejto záruky nie je možné uplatňovať ďalšie nároky na iné vzniknuté straty (ušlý zisk atď.). 

S reklamáciou sa obracajte vždy na svojho predajcu!       

Záruka sa nevzťahuje na: 

- Závady spôsobené neodborným zaobchádzaním 
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- Závady spôsobené vdychovaním vysokej koncentrácie alkoholu alebo dymu (bezprostredne 

po požití alkoholu, prípadne pri fajčení ) 

- Závady spôsobené použitím nesprávneho príslušenstva 

- Závady spôsobené zásahom do vnútra prístroja 

- Prirodzené opotrebenie vonkajšieho povrchu 

- Poškodenie počas transportu alebo nesprávnym skladovaním 

- Prirodzené opotrebenie senzora 

- Závady spôsobené absenciou pravidelnýh kalibrácii 

- Nutnosť kalibrácie prístroja (senzora) 


